
 
 

BAB IV  

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1  Analisa 
Sub Bab ini membahas tentang pengumpulan data, analisa proses, dan 

contoh penyelesaian masalah yang dijelaskan sebagai berikut. 

4.1.1 Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 300 tweet berbahasa 

Indonesia yang mengandung bahasa baku atau bahasa alay. Data tersebut 

diperoleh dari 5 akun Twitter yang masing-masing dari akun diambil secara acak. 

Adapun nama-nama akun tersebut adalah: 

1. Akun @zulaihasyim  

2. Akun @selviarizaa 

3. Akun @fahmiiqbals  

4. Akun @alayisme   

5. Akun @detiksport (akun Official Detik). 

Untuk mengumpulkan tweet melalui Twitter API (Application 

Programming Interface) dipersiapkan aplikasi berbasis web. Berdasarkan syarat 

dan ketentuan penggunaan Twitter API (Twitter dev, 2016), diketahui bahwa 

jumlah tweet yang dapat dikumpulkan maksimal adalah 3200 tweet per-akun. 

Data tweet yang diperoleh akan disimpan ke basis data MySQL dengan 

nama twitter yang berisikan tabel tweet dengan spesifikasi sebagaimana tabel 4.1 

Tabel 4.1 Struktur Tabel Tweet 

No Name Type Keterangan 

1 Id Varchar (50) - 

2 User_id Varchar (50) - 
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No Name Type Keterangan 

3 Teks Varchar (500) Tweet hasil download 

4 Created_at Datetime Waktu dan jam tweet di tulis 

5 Preprocess Varchar (50) Hasil Preprocess 

6 Expected_result Varchar (500) Kalimat yang semestinya yang 

diselesaikan oleh ahli bahasa 

 

Untuk dapat mengakses Twitter API, dilakukan pendaftaran Twitter API 

terlebih dahulu. Gambar 4.1 memperlihatkan halaman pada alamat URL 

https://apps.twitter.com/ untuk pendaftaran Twitter Apps. 

 
Gambar 4.1 Halaman Pendaftaran Twitter Apps 

Setelah mendaftarkan akun, akan diperoleh Token dan Akses Token yang 

dapat digunakan ketika menuliskan kode program. Gambar 4.2 memperlihatkan 

halaman Token dan Akses Token : 

 
Gambar 4.2 Halaman Token dan Akses Token 

https://apps.twitter.com/
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 Token dan Akses Token selanjutnya akan dimasukkan ke kode program 

untuk pengumpulan data tweet. Gambar 4.3 memperlihatkan skrip PHP untuk 

pengumpulan data tweet 

 
Gambar 4.3 Skrip PHP Pengumpulan Data 

Pada tabel 4.2 diperlihatkan contoh data sementara yang berhasil di 

download 

Tabel 4.2 Hasil Download Akun 

No User_Id Screen_name Status 

1 401770448 Selviarizaa Pekanbaru  

2 228255750 Fahmiiqbals Pekanbaru-Indonesia 

3 172228139 Alayisme - 

4 135783107 Detiksport Jakarta 

5 563608415 Zulaihasyim Pekanbaru 

 

Selain mengumpulkan tweet, dalam penelitian ini akan dilakukan 

praprocessing yang membutuhkan kamus kata dasar dan kamus entitas. Kata dasar 

digunakan pada proses stemming dan POS Tagging di penelitian ini. Kata dasar 

didapat dari Kateglo (Kateglo.com) yang berisikan kata-kata dasar yang mengacu 

pada KBBI IV. Kamus entitas didapat dari DBPedia untuk query data didapat dari 

https://dbpedia.org/sparql. Tabel kata dasar dengan struktur dapat dilihat sebagai 

berikut: 

https://dbpedia.org/sparql.
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Tabel 4.3 Struktur Tabel Kata Dasar 

No Name Type 

1 Name Varchar (100) 

2 Kelas Varchar (25) 

3 Kelas2 Varchar (25) 

 

4.1.2 Proses Data 
Setelah data tweet di download, selanjutnya dilakukan analisa terhadap 

proses penyelesaian permasalahan pada penelitian ini. Adapun proses analisa 

yaitu: 

1. Segmentasi Kalimat 

Segmentasi kalimat adalah proses memecah teks menjadi kalimat-kalimat 

yang merupakan langkah awal tahapan preprocessing. Segmentasi kalimat 

dilakukan pemecahan dari RT, setelah itu baru pemecahan kalimat. Dalam 

memecahkan teks menjadi kalimat menggunakan tanda baca “.”, tanda baca “?”, 

dan tanda baca “!” sebagai pemotong suatu kalimat.  

2. Hapus Hashtag dan URL 

Untuk setiap kalimat hapus hashtag dan URL. Hashtag dihapus karena 

berada di akhir kalimat sedangkan URL dihapus karena bukan bagian dari tweet.  

3. Ekstraksi Entitas 

Ektraksi entitas digunakan untuk mengidentifikasi pencocokan token 

sekuens di tweet untuk masuk ke dalam kamus. Tahap ini dilakukan untuk 

mengindentifikasi kandidat untuk menemukan kandidat yang cenderung menjadi 

entitas. Entitas yang digunakan pada penelitian ini antara nya nama Negara, 

Provinsi, Aktor, Aktris, Atlit, Event Olahraga, Penyanyi, Suku, Pulau yang 

didapat dari DBPedia/Wikipedia. 
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4. Cleaning 

Hasil dari tokenisasi kalimat dibersihkan berdasarkan karakter sebagai 

berikut: 

a. Karakter ASCII x00-x1F, x7F-Xff yang mengacu pada tabel 

www.ascii.cl/htmlcodes.htm. 

b. Karakter entitas " / & # ? [a-z0-9] {2,8} ; / i. Tanda yang di awali & yang 

diikuti nol (0) atau satu (1) maka dihilangkan dan diganti dengan spasi. 

Spasi yang lebih dari satu maka dijadikan satu spasi. 

5. Tokenisasi Kata 

Tokenisasi kata adalah pemecahan kalimat menjadi kata kedalam token-

token berdasarkan karakter spasi dan tanda baca yaitu tanda titik (.), tanda koma 

(,), tanda titik koma (;), tanda titik dua (:),  tanda hubung (-), tanda pisah (_), tanda 

Tanya (?), tanda seru (!), tanda ellipsis (…), tanda petik (“…”), tanda kurung 

((…)), tanda kurung siku ([…]), tanda garis miring (/), tanda penyingkat (‘), 

(Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, 2016).  

6. Stemming 

Kata yang sudah ditokenisasi selanjutnya dilakukan stemming untuk 

mendapatkan kata dasarnya. Kata dasar di cek dalam kamus untuk mendapatkan 

jenis katanya. Hasil dari tahap ini adalah kata awal (sudah ditokenisasi + jenis 

kata). Pengecekan kata menggunakan Algoritma ECS (Enhanced Confix 

Stripping).  

http://www.ascii.cl/htmlcodes.htm.
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Gambar 4.4 Kerja Stemming 

7. Normalisasi Kata 

Untuk menemukan kata yang baku dilakukan beberapa langkah yaitu 

pengkoreksian kata dengan menggunakan kamus alay dan fungsi Levehnstein 

Distance. Fungsi Levehnstein menghitung jarak kedekatan dari dua buah string 

melalui penambahan, penghilangan dan penggantian karakter hingga kedua string 

tersebut cocok (Muhammad Bahary Ilmy, 2006). Jarak yang dihitung adalah jarak 

kedekatan kata antara kata hasil tokenisasi dan Kata dasar dalam basis data. 

Normalisasi juga termasuk koreksi ejaan (Spelling Corection) terhadap 

ejaan yang tak standar. Untuk menemukan kata yang baku dilakukan langkah 

sebagai berikut: 

a. Koreksi huruf yang berulang lebih dari dua kali, misalnya “makaaaan” 

menjadi “makan”. 

b. Koreksi berupa ekspansi yang tidak baku, misalnya “yg” menjadi “yang”. 

c. Normalisasi fonetik, misalnya “ber3” menjadi “bertiga”. 

d. Normalisasi kata Alay.  



IV-7 
 

Koreksi dapat berlangsung secara satu kata menjadi satu kata misalnya 

“bsk” menjadi “besok” dan secara satu kata menjadi lebih dari satu kata, misalnya 

“thx” menjadi “terima kasih”.  

8. POST Tagging 

Penentuan kelas kata (POS Tagging) adalah proses yang digunakan untuk 

memberikan tagset sebagaimana tabel 2.2 pada sebuah kata. Pada Post Tagging 

menggunakan algoritma Ahmad Subhan Yazid. Adapun jenis kelas yang 

digunakan pada algoritmanya adalah Adjektiv (JJ), adverbial (RB), interjeksi 

(UH), konjungtor (CC), nomina (NN), numeralia (CD), preposisi (IN), 

pronominal (PRP), verba (VB). Selain algoritma Ahmad Subhan Yazid, penelitian 

ini juga di bantu dengan aturan Isanta, dkk (2016) jenis kelasnya adalah PRP dan 

Purwarianti, dkk (2017) yang jenis kelasnya adverbial (RB), Subor-Conjunction 

(SC), konjungtor  (CC), preposisi (IN), adverbial (RB). 

9. Phrase Chunking 

Chunking adalah metode pengelompokkan frasa teks dengan aturan tertentu 

berdasarkan kelas kata (POS). Frasa Chunking adalah proses mengklasifikasikan 

kalimat untuk membentuk frasa yang dapat dikategorikan sebagai subjek, 

predikat, keterangan, pelengkap dan objek sesuai dengan aturan yang telah 

ditentukan. Pendekatan yang disaran untuk chunking adalah berbasis aturan. 

Chunking yang dilakukan pada penelitian ini adalah Caps-Based Chunking 

(Chunking berbasis huruf kapital). 

Pattern (pola) pada kalimat menjadi acuan berdasarkan Putranto,dkk 2016 

dimana ada 9 tag yaitu CD, IN, JJ, NN, NNP, PR, PRP, RB, VB da nada 5 frasa 

antaranya FJJ, FNN, FPR, FRB, FVB dengan 17 aturan. 

Tipe Frasa menurut Hermawan Arif Putranto, dkk (2016) sebagai berikut:  

Tabel 4.4 Tipe Frasa 

No Type Frasa Kombinasi Kelas POS 

1 Frasa Kerja (FVB) VB JJ 

VB VB 
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No Type Frasa Kombinasi Kelas POS 

VB NN 

VB NNP 

VB RB 

NN PRP 

2 Frasa Benda (FNN)  CD NN 

CD NNP 

NN NNP 

NNP NNP 

NN NN 

NN JJ 

NN RB 

3 Frasa Keterangan (FRB) RB JJ 

RB NN 

RB NNP 

IN RB 

RB RB 

4 Frasa Ganti (FPR) PRP  PR 

PRP  NN 

PRP  NNP 

IN  PRP 

PR NN 

5 Frasa Sifat (FJJ) JJ RB 

JJ JJ 

IN JJ 

 

Tabel di atas adalah aturan sederhana pada Frasa Chunking yang mengacu 

pada Putranto, dkk (2016). Untuk kelas kata yang tidak tercantum di tabel atas, 

maka tidak ditandai sebagai frasa.  
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Pada penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan Chunking dan 

Classifier yang label nya adalah Subject (S), prediket (P), object (O), keterangan 

(K), pelengkap (Pel).  

10. Sentence Correction 

Normalisasi kalimat adalah tahapan dimana kalimat akan dikoreksi sesuai 

pola kalimat dengan melabel chunking berdasarkan unsur kalimat 

(S,P,O,K,Pel,Ket), unsur kalimat didapat berdasarkan frasa yang telah ditentukan, 

adapun syarat nya yaitu :  

Tabel 4.5 Syarat Unsur Kalimat 

Syarat  Kelas Frasa 

Syarat S NP FNN 

Syarat P VP FVB 

Syarat O NP FNN 

Syarat Pel JJ 

Syarat Ket RB 

 

Tabel 4.6 Pola Kalimat Dasar 

1 S – P 

2 S-P-O 

3 S-P-Pel 

4 S-P-Pel-Ket 

5 S-P-O-Pel 

6 S-P-O-Pel-Ket 

 

Jika kalimat tidak memiliki pola kalimat yang telah ditentukan, maka tukar 

posisi unsur kalimat sampai menemukan pola kalimat.  

4.1.3 Contoh Penyelesaian Masalah 
Input: 

SI4n6 S3MU4 Al4y !!!! #alayisme 
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Tokenisasi Kalimat : 

Pisah berdasarkan symbol RT yang diikuti mention-nya : 

1. SI4n6 S3MU4 !!!! #alayisme 

Pisahkan berdasarkan tanda titik, seru dan tanya : 

Kalimat 1 : SI4n6 S3MU4  #alayisme 
Bersihkan hashtag dan URL, tingalkan mention : 

SI4n6 S3MU4 Al4y #alayisme  

Hapus hashtag  : SI4n6 S3MU4 

Hapus URL :  

Ekstraksi Entitas 

- tidak ada yang perlu di ektraksi kata 

Cleaning 

Kalimat 1 : SI4n6 S3MU4  

Tokenisasi Kata 

1. SI4n6 

2. S3MU4  

Stemming 

1. si4n6 

Normalisasi = #hurufdanangka (levenhstein) 

                         siang 

2. s3mu4 

Normalisasi = #hurufdanangka (levenhstein) 

                        semua  

Post Tagging 

siang/JJ semua/CD 

Phrase Chunking 

siang semua 

      FNN 

Sentence Normalization 

Tidak ada kandidat predikat 
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Output : 

1. Siang semua 

 

Input:  

Tekad Madrid Pertahankan Gelar Juara Piala Dunia Antarklub 

https://t.co/HCkFKFhKs7 https://t.co/NKrtYxm6Ti 

Tokenisasi Kalimat 

Pisah berdasarkan symbol RT yang diikuti mention-nya : 

Tekad Madrid Pertahankan Gelar Juara Piala Dunia Antarklub 

https://t.co/HCkFKFhKs7 https://t.co/NKrtYxm6Ti 

Pisahkan berdasarkan tanda titik, seru dan tanya : 

Tekad Madrid Pertahankan Gelar Juara Piala Dunia Antarklub 

https://t.co/HCkFKFhKs7 https://t.co/NKrtYxm6Ti 

Bersihkan hashtag dan URL, tingalkan mention : 

1. Kalimat 1 :  Tekad Madrid Pertahankan Gelar Juara Piala Dunia 

Antarklub https://t.co/HCkFKFhKs7 https://t.co/NKrtYxm6Ti 

Hapus hashtag  : Tekad Madrid Pertahankan Gelar Juara Piala Dunia 

Antarklub https://t.co/HCkFKFhKs7 https://t.co/NKrtYxm6Ti 

Hapus URL : Tekad Madrid Pertahankan Gelar Juara Piala Dunia 

Antarklub 

Ekstraksi Entitas 

Kalimat 1 : Tekad ENTITY_0 Pertahankan Gelar Juara Piala Dunia 

Antarklub 

Cleaning 

Tekad ENTITY_0 Pertahankan Gelar Juara Piala Dunia Antarklub  

Tokenisasi Kata 

Kalimat 1 

1. Tekad 

2. ENTITY_0 

3. Pertahankan 

https://t.co/HCkFKFhKs7
https://t.co/NKrtYxm6Ti
https://t.co/HCkFKFhKs7
https://t.co/NKrtYxm6Ti
https://t.co/HCkFKFhKs7
https://t.co/NKrtYxm6Ti
https://t.co/HCkFKFhKs7
https://t.co/NKrtYxm6Ti
https://t.co/HCkFKFhKs7
https://t.co/NKrtYxm6Ti


IV-12 
 

4. Gelar 

5. Juara 

6. Piala 

7. Dunia 

8. Antarklub 

Stemming 

Kalimat 1 : 

1. tekad 

2. tahan 

3. gelar 

4. juara 

5. piala 

6. dunia 

7. antarklub 

Post Tagging 

Kalimat 1 

tekad Madrid/NNP pertahankan/VB gelar juara piala dunia Antarklub/NNP              

Phrase Chunking 

Kalimat 1 

tekad Madrid pertahankan gelar juara piala dunia Antarklub 

FNN   FNN                         FVB                                FNN 

Sentence Normalization 

Kalimat 1 

tekad Madrid pertahankan gelar juara piala dunia Antarklub 

           S                             P                                         O 

Output : 

            Tekad Madrid pertahankan gelar juara piala dunia Antarklub 
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4.2 Perancangan Algoritma 
Pada sub bab perancangan algoritma ini membahas tentang Flowchart dan 

Algoritma yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut. 

4.2.1 Flowchart 
Berikut langkah-langkah kerja aplikasi pengubahan kalimat tidak baku 

menjadi kalimat baku. 

 
Gambar 4.5 Langkah Kerja Aplikasi 
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7.2.2 Algoritma 
 

INPUT  : Teks (Tweet) 

OUTPUT : Teks yang telah dikoreksi 

Tahapan-tahapan algoritma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pisahkan tweet menjadi kalimat berdasarkan simbol 

RT, tanda titik (.), tanda tanya (?), dan tanda 

seru (!). 

2. Untuk setiap kalimat, hapus hashtag dan URL  

3. Temukan entitas-entitas yang ada di dalam kalimat 

4. Bersihkan karakter tanda baca dari kalimat, 

kecuali tanda ., ?, ! 

5. Tokenisasi kalimat menjadi token (kata) 

berdasarkan karakter spasi kecuali entitas (jika 

ada spasi, tetap satu kesatuan), kata dengan 

tanda hubung diikuti dengan akhiran –an, sehingga 

dianggap sebagai satu token. 

6. Untuk setiap token, temukan jenis katanya. 

a. Apabila token ada di kamus kata dasar, ambil 

jenis katanya 

b. Apabila tidak ada di kamus kata dasar, 

lakukan stemming. Jika berhasil di-stemming 

ambil jenis katanya. 

c. Apabila gagal stemming, lakukan normalisasi. 

Jika dapat dinormalisasi, lakukan stemming 

dan ambil jenis katanya 

d. Apabila tidak bisa a,b,c maka akhirnya jenis 

kata nomina 

7. Gunakan POS Tagging untuk menentukan kelas 

katanya. 

8. Tentukan frasa berdasarkan kombinasi kelas kata. 

9. Tentukan unsur kalimat berdarakan frasanya. 

10. Susun unsur kalimat berdasarkan pola kalimat. 

Tabel 4.7 Tahapan – tahapan Algoritma  


